
Портал за социални 

политики и услуги 
Проект „Партньорство за достоен и независим живот“ 



"Партньорство за достоен и независим живот" 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще. 

• Общата цел на проекта включва реализиране на международно сътрудничество, между 

европейска и национална мрежа на доставчици на услуги за подобряване на качеството 

на социалните услуги и осигуряване на достоен и независим живот за хората с 

увреждания в България. 

 

• Част от дейностите включват: изграждане на национално бюро за осигуряване и 

разпространение на информация, опит и ноу-хау от Европа и България за цялата 

страна, чрез интернет сайт и посещение и оказване помощ на място. Целта и идеята е 

виртуално и физически да подпомага членовете на НАСО за качествено предоставяне 

на услуги. 





Рубрики: 

Новини 

Най-актуалните събития от социалния сектор у нас и Европа 

Социални политики 

Примери за нови или утвърдени социални политики на международно, 

национално и регионално ниво 

Социални услуги 

Новостите в областта на социалните услуги, като нови услуги или 

започващи проекти/резултати от проекти в социалната сфера 

Корпоративна социална отговорност 

„Добрите“ новини за включване на бизнеса на социалния фронт 

 



Рубрики: 

Технологии 

Технологиите, които подкрепят по-добрия живот на хората с 

увреждания 

Култура 

… и изкуство със социален елемент 

Коментари и анализи 

Демографски и икономически данни и анализи за развитието на 

страната като цяло, което неминуемо показва и развитието на 

социалния сектор 

Интервюта 

С ключови участници от социалния сектор 



Стената на 

славата? 



Стената на 

славата? 



Разширяване на обхвата и надграждане 

 Nasoki.bg стартира на 1 януари 2014 г. 

 

 Брой посетители за пет месеца:  

близо 18 000 

 

 Поддържаща Facebook страница https://www.facebook.com/nasokibg  

 

 След приключване на проекта Сайтът има амбиция да се превърне в 

единствения социален портал на България и да обединява на едно място 

всички социални новини 
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Други издания на НАСО 



Други издания на НАСО 



Други издания на НАСО 

 Седмичният бюлетин на НАСО се издава и от три години. През последната 

година и половина се подготвя и изпраща ежеседмично. 

 Получава се от над 1000 абонати – ключови лица от социалния сектор у 

нас: министерства, общини, доставчици на услуги, неправителствени 

организации. 

 Включва новини от НАСО и EASPD, национални новини, общински 

новини, новини за социални услуги, новини в областта на 

корпоративната социална отговорност, култура и изкуство, 

технологии, интервюта. 

 Специално обособени раздели за:  

 предстоящи събития и  

 възможности за финансиране. 

 

 



Още информационни възможности 

http://naso.bg/  
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Колко е важно да си в новините? 

 

Следете информационните издания на НАСО и бъдете наш активен 

информационен партньор. Не бъдете само наблюдатели, а част от 

събитията и новините - не само такива, каквито са…  

Превърнете новините в такива, каквито искате да бъдат! 

 

 

НЕКА ЗАЕДНО ДА СЪЗДАДЕМ                                          ЗА ЕДИН  

ПО-ДОБЪР НАЧИН НА ЖИВОТ! 

 

 

 

Още информационни възможности 



 

nasoki@naso.bg  

Петя Маркова 

+359 882 122 670 

 

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
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